Regulamin zwiedzania
Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy
1. Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy (UCP) jest
otwarte:
 od poniedziałku do czwartku od 9.00 do 15.00,
 w piątek od 9.00 do 14.00,
 w sobotę od 10.00 do 14.00.
2. UCP jest udostępniane dla grup zorganizowanych (od 10 do 15 osób) i do zwiedzania
indywidualnego. Wejście dla grup zorganizowanych możliwe jest tylko z przewodnikiem.
3. Wejście dla grup zorganizowanych odbywa się w:
 od poniedziałku do czwartku w godzinach: 9.00, 10.30, 12.00, 13.30,
 w piątek w godzinach: 9.00, 10.30, 12.00,
 w soboty – w godzinach: 10.30, 12.00.
Jednorazowo, na daną godzinę na zwiedzanie wystaw od poniedziałku do piątku mogą
wejść maksymalnie dwie grupy zorganizowane, a w soboty jedna grupa. Spóźnienie grupy
na umówioną godzinę skraca czas zwiedzania. Czas zwiedzania wynosi ok. 60 min.
4. Rezerwację terminu wejścia grupy zorganizowanej oraz zwiedzania indywidualnego
z przewodnikiem na wystawy UCP należy uzgodnić telefonicznie (tel. 85 7457322) lub
mailowo (e-mail: centrum.przyr@uwb.edu.pl) najpóźniej 7 dni przed planowaną wizytą.
5. Ostatnie wejście na zwiedzanie indywidualne bez przewodnika na wystawy w UCP
odbywa się na 30 minut przed zamknięciem UCP.
6. Wstęp do UCP jest płatny. Cennik biletów określony odrębnym zarządzeniem znajduje się
na stronie internetowej www.centrum.uwb.edu.pl.
7. Podstawą wejścia do UCP jest posiadanie potwierdzenia dokonania opłaty za bilet wstępu
w określonym terminie.
8. Dzieci do lat 14 mogą zwiedzać UCP tylko pod opieką dorosłych.
9. W UCP dozwolone jest robienie zdjęć i filmowanie, z wyjątkiem używania statywu i/lub
lampy błyskowej. Jakakolwiek eksploatacja uzyskanych fotografii lub filmów możliwa
jest jedynie po spełnieniu wymagań przewidzianych w przepisach prawa autorskiego.
10. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników UCP.
11. UCP zastrzega sobie prawo wyłączenia ze zwiedzania części sal ekspozycyjnych lub
eksponatów ze względów organizacyjnych lub technicznych.
12. W UCP obowiązuje zakaz:
 palenia tytoniu oraz e-papierosów,
 spożywania alkoholu,
 przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków
odurzających,
 wprowadzania zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników,
 wchodzenia z lodami i napojami, spożywania posiłków itp.,
 wchodzenia do pomieszczeń nieprzeznaczonych do zwiedzania,
 dotykania eksponatów i gablot wystawowych.
13. Przed wejściem na wystawy odzież wierzchnią, plecaki, torby, walizki, parasole zaleca się
pozostawić w szatni UCP.
14. UCP nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
15. Wszelkich informacji porządkowych udzielają dyżurujący pracownicy UCP.

16. W przypadku ogłoszenia alarmu, np. pożarowego, zwiedzający zobowiązani są do
natychmiastowego opuszczenia UCP wskazanymi wyjściami oraz do podporządkowania
się poleceniom osób kierujących akcją ewakuacyjną.
17. Skargi i wnioski należy kierować do kierownika UCP bezpośrednio, listownie lub drogą
e-mailową: centrum.przyr@uwb.edu.pl.
18. Kierownik UCP może zarządzić zamknięcie UCP w dni regulaminowo otwarte ze
względów organizacyjnych bądź technicznych.
Prosimy o stosowanie się do Regulaminu.
Życzymy przyjemnego zwiedzania
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